
Spravodajca č. 34/2018-19                              8. 3.2019 
 
 
Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)  
Dňa 7.3.2019 sa uskutočnilo v B. Bystrici zasadnutie Výkonného výboru SsFZ, ktorý okrem iných: 
Zobral na vedomie : 

- kontrolu plnenia uznesení VV vykonanú predsedom SsFZ, 
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ, 
- informácie predsedu ŠTK a Vl. Remeselníka, povereného vedením KM, o prípravenosti jarnej časti 

súťažného ročníka 2018/2019, 
- plán vzdelávacích aktivít trénerov v pôsobnosti TMK SsFZ v roku 2019, 
- informáciu predsedu HK a vedúceho sekretára o platobnej disciplíne FK v pôsobnosti SsFZ, 
- informáciu predsedu KR o pripravenosti seminára R a DZ súťaží SsFZ 8. – 10. 3. 20119, 

Prerokoval: 
- prípravu Konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 6.5.2019 v B. Bystrici, 
- program rokovania Konferencie SsFZ a jej organizačné zabezpečenie, 
- prípravu voľby člena VV SsFZ – zástupcu rozhodcov, 
- návrh na úpravu a doplnenie Stanov SsFZ, ktorých znenie bude v programe najbližšej Konferencie SsFZ, 
- návrh HK SsFZ na úpravu textu RS SsFZ 2018/2019, kap. XXIII., bodov 1. – 5., 
- návrh KM SsFZ na spôsob úpravy súťaží dorastu v pôsobnosti SsFZ od ročníka 2019/2020, v súvislosti 

s reorganizáciu II. DL v riadení SFZ, 
Schválil: 

- návrh programu Konferencie SsFZ 6.5.2019: 
1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ  
2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov 

zápisnice  
3. Schválenie programu konferencie  
4. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie SsFZ  
5. Správa o činnosti VV SsFZ od Konferencie SsFZ 4.10.2018.  
6. Príhovor predsedu SsFZ 
7. Správa mandátovej komisie 
8. Správa Revíznej komisie SsFZ 
9. Voľba člena VV SsFZ – zástupcu rozhodcov a člena Volebnej komisie SsFZ 
10. Výročná správa SsFZ za rok 2018  
11. Schválenie rozpočtu SsFZ na rok 2019 
12. Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch 2018 – 2021 (priebežná hodnotiaca 

správa) 
13. Návrh na úpravu a doplnenie Stanov SsFZ  
14. Diskusia 
15. Informácia o prijatých uzneseniach 
16. Záver 
 

- finančný príspevok pre FK a ObFZ v pôsobnosti SsFZ na podporu vybraných turnajov mládeže pre rok 
2019 (zoznam prijímateľov bude zverejnený v krátkom čase na stránke SsFZ v časti VÝKONNÝ VÝBOR), 

- finančný príspevok z rezervy vybraných turnajov vo výške 200 € pre FK VIX Žilina na turnaj prípraviek 
dievčat ročník 2006, 

- finančný príspevok vo výške po 2.000 € na činnosť vybraných FK z projektu Finančná podpora na rozvoja 
mládežníckeho futbalu v SsFZ nasledovne: Tatran Krásno nad Kysucou, Pokrok Stará Bystrica, ČK Čierne, 
Oravan Or. Jasenica, ŠK Bešeňová, Máj Ružomberok-Černová, ŠKM L. Hrádok, Družstevník L. Štiavnica, 
ŠK Dynamo Diviaky, MFK Revúca, FK Iskra Hnúšťa, Slovan Kúpele Sliač, B. Štiavnica - Št. Bane 
a Jednota Bánová, 

- spôsob úpravy súťaží dorastu v pôsobnosti SsFZ od ročníka 2019/2020, v súvislosti s reorganizáciu II. DL 
v riadení SFZ, podrobnejšie v dokumente (varianta B), ktorý nájdete v krátkom čase na stránke SsFZ 
v časti VÝKONNÝ VÝBOR, prípadne v časti KOMISIE – KM – Materiály, 

- predbežne schválil návrh termínovej listiny súťaží dospelých SsFZ pre súťažný ročník 2019/2020 
- na návrh predsedu HK zmenu RS SsFZ v kapitole XXIII. Hospodárske náležitosti, body 1. – 5., text 

príslušných ustanovení RS, platný od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 zverejní HK vo svoje 
správe v budúcom Spravodajcovi č. 35, 

- Martina Balka, ako kandidáta VV SsFZ na voľbu člena VV SsFZ – zástupcu rozhodcov, 
- na návrh predsedu RK SsFZ Milana Škorníka za podpredsedu Revíznej komisie SsFZ. 

 
Upozornenie:  
Tak, ako sme informovali v Spravodajcovi č. 30 z 8.2.2019, schválil VV SsFZ na svojom zasadnutí 7.2.2019 
nastavenie kontroly platnosti  trénerských licencií prostredníctvom ISSF. Upozorňujeme touto cestou funkcionárov 
FK a prostredníctvom nich aj trénerov jednotlivých družstiev, aby si prekontrolovali platnos ť trénerských 
licencií.  Platnosť trénerskej licencie je 3 roky a na jej predĺženie je tréner povinný absolvovať doškoľovací seminár 



(UEFA Grassroots C licencia v rozsahu5 hod. a UEFA B licencia v rozsahu 15 hod.). V jarnej časti  súťažného 
ročníka 2018/2019 v III. lige dospelých  bude nutné uviesť na pozícii hlavného trénera osobu s platnou 
trénerskou licenciou  (UEFA PRO, UEFA A a UEFA B ) a v IV. ligách osobu s platnou licenciou  (UEFA PRO, 
UEFA A, UEFA B a UEFA GR C). Nesplnenie uvedených podmienok bude viesť k nemožnosti uzatvoriť zápasovú 
súpisku družstva a ku znemožneniu vytvorenia el. zápisu z MFS a bude to tiež podnet pre riešenie DK. 
Z dostatočným predstihom upozorňujeme, že od nového sú ťažného ro čníka  budú podmienky nastavené teraz 
pre FK IV. ligy plati ť pre všetky sú ťaže dospelých aj mládeže  riadené SsFZ. 
 
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt:0902229333) 
1. Na základe rozhodnutia VV SsFZ zo dňa 7.3.2019, ŠTK nariaďuje odohratie MFS: 

• 24.03.2019 /nedeľa/ o 15,00 hod. 16.kolo TIPOS III. liga Lučenec – Ružomberok B  
• 05.05.2019 /nedeľa/ o 17,00 hod. 22.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Ružomberok B  

2. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS: 
• OFK Štart Prenčov – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019) 
• FO Tatran Sučany – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019)  
• TJD Príbelce – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019) 
• FK Slávia Staškov – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019) 
• KNM – NE/UHČ 
• ŠKM Liptovský Hrádok – HP – umelá tráva – len pre MFS mládeže  
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo IV. liga J Šalková – Sl. Ďarmoty  
• 23.03.2019 /sobota/ o 18,00 hod. 14.kolo IV. liga J Č. Balog – Rakytovce  /UT Podbrezová-Skalica/ 
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo IV. liga J Príbelce – Detva /HP Príbelce/ 
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo V. liga C Podkonice – Sásová  
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo V. liga D Málinec – Sklabiná  
• 30.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 15.kolo IV. liga J Šalková – Č. Balog  
• 30.03.2019 /sobota/ o 15,30 hod. 15.kolo IV. liga J Medzibrod – Príbelce  
• 30.03.2019 /sobota/ o 17,30 hod. 15.kolo V. liga C Bacúch – Jakub /UT Podbrezová-Skalica/ 
• 07.04.2019 /nedeľa/ o 15,30 hod. 16.kolo V. liga C B. Štiavnica – Bacúch /HP Štiavnické Bane/ 
• 13.04.2019 /sobota/ o 15,30 hod. 17.kolo IV. liga J Šalková – N. Ba ňa  
• 18.04.2019 /štvrtok/ o 16,00 hod. 20.kolo TIPOS III. liga Čadca – Ružomberok B  
• 20.04.2019 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. Liga C B. Štiavnica – Bzovík  
• 27.04.2019 /sobota/ o 16,30 hod. 21.kolo TIPOS III. liga Žarnovica – Fi ľakovo  
• 27.04.2019 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo IV. liga J Šalková – Hri ňová  
• 01.05.2019 /streda/  o 16,00 hod. 14.kolo V. liga C Hrocho ť – B. Štiavnica  
• 01.05.2019 /streda/  o 17,00 hod. 14.kolo V. liga C Selce – L. Vieska  
• 04.05.2019 /sobota/ o 17,00 hod. 20.kolo V. liga C B. Štiavnica – Lieskovec /HP Štiavnické Bane/ 
• 05.05.2019 /nedeľa/ o 14,00 hod. 20.kolo V. liga D Vinica – Cinoba ňa  
• 08.05.2019 /streda/  o 17,00 hod. 15.kolo V. liga B T. Štiavni čka – Vavrečka  
• 08.05.2019 /streda/  o 17,00 hod. 21.kolo V. liga C Prenčov – B. Štiavnica  
• 08.05.2019 /streda/  o 17,00 hod. 23.kolo V. liga C Podkonice – Lov ča  
• 08.05.2019 /streda/  o 17,00 hod. 23 kolo V. liga D Málinec – Revúca  
• 18.05.2019 /sobota/ o 17,00 hod. 22.kolo V. liga C B. Štiavnica – Podkonice  
• 01.06.2019 /sobota/ o 17,30 hod. 24.kolo V. liga C B. Štiavnica – Selce /HP Štiavnické Bane/ 
• 05.06.2019 /streda/  o 17,30 hod. 22.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – Kalinovo  
• 05.06.2019 /streda/  o 17,30 hod. 25.kolo V. liga C Selce – Lov ča  

3. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej časti 
2018/2019, povoľujeme v termíne do 30.4.2019 odohratie MFS dospelých a mládeže aj na schválených 
náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2018/2019. 
V prípade neodohrania MFS IV. a V. ligy  v prvých jarných kolách odporúčame FK využiť náhradný termín 1.5. 
resp. 8.5.2019. 

4. Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 pre všetky súťaže dospelých je stanovený na  
24. marca 2019o 15,00 hod.  
• 16.kolo – TIPOS III. liga  
• 14.kolo IV. a V. liga. 

 
Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený ved ením KM)  
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917325160) 
1. KM schva ľujezmeny  termínov, ÚHČ a hracích plôch: 

Dorast 
II. liga U19/U17: 
Rakytovce - R. Sobota, 20.kolo, z 20.04.2019, 10:00,12:30 NE na 17.04.2019,14:00,16:30 , ST, dohoda klubov 
III. liga U19/ U, sk. Juh 
IV. liga U19, sk A  



Stráňavy – Makov, 14.kolo, z 23.03.2019,14:00,SO na 03.04.2019,16:00,ST dohoda klubov 
IV. liga U19, sk C  
B. Štiavnica – Sl. Ľupča, 14.kolo, z 24.03.2019,10:30,SO na 24.03.2019,10:00,SO, dohoda klubov 
B. Štiavnica –Hrochoť, 17.kolo, z 14.04.2019,14:00,NE na 13.04.2019,14:00,SO,  
Žarnovica –Brusno-Ondrej, 25.kolo, 09.06..2019,14:30, SO, zmenu HČ, dohoda klubov 
Žarnovica –Hrochoť,19.kolo, 27.04..2019,13:45, SO, zmenu HČ, dohoda klubov 
Žiaci 
II. liga U15/U13, sk. Juh,  
Žarnovica - Detva, 15.kolo, 30.03.2019,11:00/12:00, SO, zmenu HČ, dohoda klubov 
Žarnovica –Revúca, 19.kolo, 27.04.2019,10:00/12:00, SO, zmenu HČ, dohoda klubov 
Žarnovica –Dudince, 14.kolo, z 23.03.2019,11:00/12:00,SO na 03.04.2019,15:00/17:00,ST dohoda klubov 

2. Schválené trvalé výnimky  hracích dní a časov pre jarnú časť súťaže 2018/2019: 
( ďalšie žiadosti o výnimky už KM neakceptuje) 
Dorast: II. liga U19/U17 
Lučenec – NE/UHČ, Liptovský Mikuláš – NE/UHČ, Zvolen – NE/UHČ, Čadca – NE/UHČ 

III. liga U19, sk. Juh 
Čierny Balog – NE/predz. dospelí, Nová Baňa – SO/10:30, Hnúšťa – SO/14:30, Braväcovo – SO/UHČ dospelí, 
Detva – NE/10:00, Sliač – NE/10:00, Krupina – NE/predz. dospelí, Brezno – SO/UHČ dospelí, Žarnovica - 
NE/10:00 

III. liga U19, sk. Sever 
Krásno nad Kysucou – NE/10:00, Predmier – NE/predz. dospelí, Vrútky – NE/10:00 

IV. liga U19, sk. A 
Makov – SO/UHČ dospelí, Zborov nad Bystricou – SO/UHČ dospelí, Vysoká nad Kysucou – SO/UHČ dospelí, 
Kamenná Poruba – NE/predz. dospelí, Višňové – NE/predz. dospelí, Skalité – SO/UHČ dospelí, Strečno – 
SO/UHČ dospelí, Rajec – SO/14:30, Štiavnik – SO/UHČ dospelí 

IV. liga U19, sk. B 
Chlebnice – NE/predz. dospelí, Bešeňová – SO/UHČ dospelých, Liptovská Lúžna – SO/UHČ dospelí, Istebné – 
SO/12:00, Rabča – SO/ UHČ dospelí, Lisková – SO/UHČ dospelí, Závažná Poruba – SO/UHČ dospelí, 
Ružomberok Černová – SO/UHČ dospelí, Nižná – NE/predz. dospelí 

IV. liga U19, sk. C 
Prestavlky – SO/UHČ dospelí, Brusno Ondrej – SO/14:30, Dudince – SO/UHČ dospelí, Slovenská Ľupča – 
SO/UHČ dospelí, Šalková – SO/16:00, Banská Štiavnica – NE/10:30, Žarnovica – NE/11:00, Bzovík – 
NE/predzápas dospelí, Pliešovce – SO/predzápas dospelí, OŠK Lutila – NE/predzápas dospelí, Heľpa - 
NE/predzápas dospelí 

IV. liga U19, sk. D 
 Príbelce – SO/11:00, Bušince – SO/UHČ dospelí, Čebovce – SO/ UHČ dospelí, Dolná Strehová – SO/UHČ 
dospelí 
Žiaci:  II. liga U15/U13, sk. Sever 
Žilina C – SO/15:00 a 17:00,UT, Lisková – NE/predzápas dospelí, Kysucké Nové Mesto – NE/UHČ, Turzovka – 
NE/predzápas dospelí 
II. liga U15/U13, sk. Juh 
Tornaľa – NE/predzápas dospelí, Poltár – NE/predzápas dospelí, Žarnovica – SO/11:00 a 13:00, Nová Baňa – 
NE/UHČ 

III. liga U15/ U13,  sk. A 
Kysucké Nové Mesto B – NE/UHČ, Bánová – NE/UHČ, Staškov – NE/UHČ, Bytča – NE/UHČ, Podvysoká – 

NE/predzápas dospelí, Zborov nad B.- NE/2,5 a 4,5 predzápas dospelí, Turzovka - NE/2,5 a 4,5 predzápas dospelí 
III. liga U15/ U13,  sk. B 
Závažná Poruba – NE/predzápas dospelí,  
III. liga U15/ U13 sk. C 
Jesenské – NE/UHČ, Lučenec B – NE/UHČ, Divín - NE/predzápas dospelí 

3. KM neschva ľujezmeny  termínov, ÚHČ a hracích plôch: 
II. liga U19/17 Rakytovce – Poltár,16.kolo, RS čl. VI, bod 13 TL, náhradný termín - 3.4.2019 (streda), nové podanie 
III. liga U19, sk.Juh, Čierny Balog – Hriňová, 15.kolo, RS čl. VI. bod 7,a, 8., nové podanie 
4. KM oznamuje:  
a) Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019: 
• II. liga U19-17, III. liga U19, IV. liga U19 ,sk. A, B, C – 23. - 24. marca 2019 
•  II. liga U15-13, III. liga U15-13 sk. A – 23. - 24. marca 2019  
•  III. liga U15-13 sk. B,C – 6. - 7. apríla 2019 
Upozorňujeme FK, že začiatok súťaže IV. liga U19,sk.D bude oznámený v US, 15.03.2019 , nakoľko sa súťaž 
zmení na 9 účastníkov a začne neskoršie. 
b) Termín predkladania žiadostí o striedavý štart (SŠ) hráčov je do 16.3.2019, 24:00. Schválené SŠ budú 
zverejnené v US, 15.3.2019 a 22.3.2019 v zmysle SP. Upozorňujem, že zmysle RS v jednom súťažnom ročníku „ 
KM schváli max. 3. žiadosti o striedavý štart hráčov do jedného družstva FK „ (RS XI. bod 13/b). KM upozorňuje na 
RaPP SFZ článok 18, bod 6. „hráč môže v priebehu jedného súťažného ročníka štartovať najviac za dva kluby“.  
5. KM žiada :  
a) FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali výnimky nastavené pre jarnú časť v ISSF. Prípadné chyby žiadame 
nahlásiť cez podanie na komisiu mládeže.Oznam je platný do 11.03.2019, 24:00. Po tomto termíne bude KM 
postupovať v zmysle RS VI., bod 7- zásady pre schvaľovanie zmien... 



b) FK, ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na 
mladezssfz@gmail.com. 
 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
U 835: MŠK NOVOHRAD Lu čenec  - obdržala podnet MaK SsFZ a FC VION Zlaté Moravce ohľadom transferu  
Samuel Budinsky (1320489) z FC VION Zlaté Moravce do MŠK NOVOHRAD Lučenec dňa 28.01.2019 ( ID 
587196), ukladá MŠK NOVOHRAD Lučenec predložiť v lehote do 12.03.2019  doklad o úhrade odstupného za 
transfer hráča  v zmysle čl. 37 RaPP vo výške 1500 € pre FC VION Zlaté Moravce. V prípade nesplnenia uloženej 
povinnosti, pristúpi k uloženiu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže) 
podľa čl. 64/7 DP.  
U 836: Tomáš Krutek  (1175974, TJ Družstevník Belá – Dulice ).Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu 
disciplinárnej sankcie uloženej U 681 a žiadosť zamieta .  
U 837: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú  DS udelené v 
jesennej časti súťažného ročníka 2018/ 2019 a prenášajú  sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.  
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí pod ľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa 
podáva na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do si edmych dní odo d ňa oznámenia rozhodnutia 
disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).  
 
Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)  

1. POZOR ZMENA!!!  Zimné semináre R a DZ sa uskuto čnia v hoteli Dixon Resort, Švermova 32, 
Banská Bystrica v nezmenených termínoch nasledovne (programy budú priebežne v dostato čnom 
predstihu zverejnené):  

Seminár R 3.L, PT a Medziskupiny (Herde ľ, Janíček, Ježík, Kosturský, Šottník)  8. – 9.3.2019 
Seminár DZ 3.,4.L 9.3.2019, DZ 5.L10.3.2019 
Seminár R 4. a 5.L 10.3.2019 

Každý R z programu TALENT si na seminár prinesie súkromný notebook a pripraví si zostrihnutú vlastnú 
situáciu z MFS pre účely prezentácie a rozboru. 
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií 
zúčastniť. 

2. Fyzické previerky  všetkých rozhodcov SsFZ (Cooperov test  – „12 minútovka“ s limitmi: PT 2800 m, 3.L + 
všetci R do 30 rokov 2600 m, R 4.-5.L do 40 rokov 2400 m, R 4.-5.L nad 40 rokov 2000 m.) sa uskutočnia 
21. marca 2019 v B. Bystrici so začiatkom prvého behu od 15:00 hod.. Presný rozpis behov bude 
v predstihu zverejnený. Prípadné ospravedlnenia  posielajte do 14.3.2019 na e-mail: 
ocenas.mi@gmail.com. Náhradné FP sa uskutočnia 12.4.2019 taktiež v B. Bystrici. 

3. Na webe SsFZ v časti Komisie – Sekretariát a iné – Materiály – Dohody – sú DoPČ, DoBPŠ a Čestné 
prehlásenia. Žiadame R a DZ, aby si doplnili dátum od 15.3.2019, dohody so SsFZ  aj s prílohou 2 x 
vytlačili, podpísali a zaslali na sekretariát SsFZ. Pokia ľ niekto nemá do dnešného d ňa zmluvu uzavretú, 
nech tak urýchlene urobí!  

4. Žiadame KR ObFZ o:  
a)  nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2019 najneskôrdo  

1.4.2019, 
b) nahlásenie R a DZ (DZ len tých, ktorí boli v minulosti aktívni rozhodcovia), ktorí sa zúčastnia semináru  
 licencie“A“ (pravdepodobne 8.5.2019)najneskôr do8.4.2019  spolu s ich kontaktnými údajmi 

(meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefonický a mailový kontakt).Počet je neobmedzený! 
Uvedené zasielajte na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com 

5. Ukon čenie činnosti R a DZ:  Peter Budáč (delegát zväzu), Tomáš Perexta (rozhodca), Róbert Močiliak 
(rozhodca) -KR úprimne ďakuje za dlhoročnú aktívnu činnosť. 

6. Ospravedlnenia R a DZ: 
Batiz - 30.3., Širanec – pracovné dni a soboty do 12:00, Nemčok – celá jarná časť, Duraj – soboty počas 
celej jarnej časti, Krahulec - 2.-3. marca, 10.-17.3. a pracovné dni, Ďurkovič – celá jarná časť, Botka – 
pracovné dni v jarnej časti, Babinský – pracovné dni, Medveď – pracovné dni + 19.4. a 1.5., Števček – 
pracovné dni, Švec - od 25.3.-do 1.4.od 29.4.- 6.5. a 3.6.-10.6., Martvoň – celá jarná časť, Maslen – 
pracovné dni, Šupej – pracovné dni, Bútora – pracovné dni, Bálint - 23.-24.3., 30.3. do 16:00 hod., 13.4. do 
16:00 hod., 26.-27.4.,5.5.,11.5., Čuboň – ospravedlnení do odvolania, Faber – soboty do 12:00, Fábry – 
pracovné dni a sviatky, Kelemen – pracovné dni a soboty, Dibdiak – pracovné dni a soboty, Ištvánik – 
soboty, Burger - 24-26.5.2019, 7-9.6., Roštár – pracovné dni, Bátory – pracovné dni, Jelok – pracovné dni, 
Krajči - 5.4.,26.4.,6.4. a 27.4. iba dopoludnia, Markovič – soboty, Mahút – celá jarná časť, Považan – 
pracovné dni, Ratkovský – celá jarná časť, Bujňáková – pracovné dni + soboty do 14:00, Žeriava – 
pracovné dni, Mosor – 16.,17.3., Babinský – pracovné dni, 23.3.,18.5.,19.5., Štrba Ma - 
16.3.,17.3.,13.4.,14.4., Majer – soboty, Závodský – pracovné dni a soboty do 12:00, Diabelko – pracovné 
dni, Uhorskai - 4.4. - 11.4., 21.5.-28.5., Hlaváčová – pracovné dni, Tapfer – pracovné dni 16.- 17.3., Truban 
– pracovné dni, Čičmanec – 6.4., Labuda – 18.5., Danko - 23.3.,30.3.,7.4.,20.4.,27.4.,1.5., Danyi – soboty, 
Jodas – 4.4.–13.4., Fašang – celá jarná časť, Verdžák – pracovné dni, Barboriak – pracovné dni a 25.–
26.5., Petrík – pracovné dni, Plavecký – 30.3., Urda - 6.4.,18.4.,5.6.,15.6., Hraško - 16.3-17.3, 23.3., Botka 
- 23.3 a 24.3., Židek – pracovné dni, Tóth – pracovné dni, Hones – pracovné dni a 23.,24.,31.3., Gombala 
– pracovné dni a soboty, Machyniak - 30.3.,31.3.,6.4.,13.4.,Halfar – 30.3. do 12:00, O. Belán– 23.-24.3., I. 



Belán –pracovné dni a sviatky a 23.-24.3., Antalík – 30.3., Števček - 28.3.-31.3, 9.5.-12.5., Filkus - 23.3. a 
30.3., Prochádzka – 23.3., Valíček – 16.3, 23.3., Slovák – pracovné dni, Koleno – 18.-24.4.. 
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zasla ť obratom na mail: 
delegacia.ssfz@gmail.com 

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)  
1. Aktív  zástupcov FK 2. ligy žiačok WU15 sa uskutoční v pondelok 11. marca 2019 od 10:00 hodiny v malej 
zasadačke mestského futbalového štadióna v Žiari nad Hronom, Partizánska 154/10 (ZMENA MIESTA!). Prosíme 
zástupcov FK 2. ligy žiačok o prispôsobenie svojho času tak, aby sa aktívu mohli zúčastniť. Na aktíve budeme 
okrem iného riešiť hrací systém súťaže v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019. 
2. Oznamuje  kontaktné údaje na Komisiu ženského futbalu SsFZ: 
Ján Matonok - predseda (0905 770 016) 
Tomáš Gemza - tajomník, administrátor súťaží (0908 933 715) 
Emailový kontakt: kzf.ssfz@gmail.com 
 
Matri čná komisia (predseda Stanislav Špila)  
1. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach: 

a. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 
b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 
c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 
d. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), 
e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
f. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

1. Opakovane upozor ňujeme , najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým 
uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hrá ča. 
V opačnom prípade  registračné miesto na SsFZ žiados ť zamietne . 

2. Upozor ňujeme touto cestou funkcionárov FK, najmä pri kombinovaní úkonov vyplývajúcich so znenia SP 
(striedavý štart) s transferom, prestup s obmedzením, jeho ukončenie, následne prestup s obmedzením  
v jednom súťažnom ročníku, na dodržanie ustanovenie RaPP čl. 18/2 (hráč môže v jednom sú ťažnom 
ročníku štartova ť len za dva kluby – do po čtu sa zapo čítava aj štart v SC ). 
 

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Ma tejka)  
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali . V prípade zmeny štatutárneho 

orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk ) a v prílohe 
(scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. 
účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF 
manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení 
štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.  

2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 7.3.2019 v B. Bystrici. 
3. Oznamujeme, že Turčiansky futbalový zväz zmenil adresu na doručovanie zásielok, ako i adresu sekretariátu 

zväzu. Nová aresa TFZ je: Turčiansky futbalový zväz, Andreja Kmeťa 26, 036 01  Martin. 
4. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalov ej infraštruktúry je Martin 

Ivanko,Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.  
5. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie 

Videoarchívu , tak SFZ vytvoril návod pre používate ľov . Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088. 
6. VV SsFZ, na svojom zasadnutí 10. januára 2019, schválil úpravu odmien a paušálnych náhrad 

delegovaných osôb  v súťažiach SsFZ, platnú od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 – tak, ako sme 
o tom informovali v Spravodajcovi SsFZ č. 26/2018-19 z 11.1.2019. Upravená tabuľka je zverejnená na 
stránke SsFZ v časti VÝKONNÝ VÝBOR – Zasadnutie VV SsFZ 10.1.2019 – Mate riály . Ku konečnej cene 
práce za jednotlivé stretnutia je potrebné pripočítať príplatky za prácu v SO, NE a vo sviatok, vyplývajúce 
z úpravy ZP, ktoré už boli vyplácané v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a sú uvedené 
v posledných 3 stĺpcoch v tabuľke v RS SsFZ 2018/2019. 


